
  

Uchwała   Nr   374 / LIV / 2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 27 października 2022 roku 

 

zmieniająca uchwałę nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 

29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022-2034. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 

ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 
 

W uchwale nr 297/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
                                                                                       Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia  
 

do uchwały nr 374/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 

roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 

367/LII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2022 roku dokonano 

następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina: 

 

1. Uchwałą nr 373/LIV/2022 z dnia 27 października 2022 roku: 

 plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 2.934.893,57,00 zł, w tym: plan dochodów 

bieżących zwiększono o kwotę 2.914.393,57 zł, w tym: zwiększono o kwotę 5.446,00 zł 

wpływy z odszkodowań, 2.294,00 zł wpływy z podatku  od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 207,00 zł wpływy z 

odsetek od środków na rachunkach bankowych, o kwotę 4.861,00 zł wpływy z innych 

lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (z opłaty 

adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego i za wydanie zezwoleń na uprawianie 

amatorskiego połowu ryb), o kwotę 2.888.418,57 zł wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych, o kwotę 6.000,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn, o kwotę 

1.533,00 zł wpływy z usług, o kwotę 3.859,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych i o kwotę 1.775,00 zł środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 

20.500,00 zł  z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, 

 plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 2.934.893,57 zł, w tym plan wydatków 

bieżących zwiększono o kwotę 2.914.393,57 zł, w tym zwiększono o kwotę 150,00 zł na 

wydatki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o kwotę 6.220,00 zł na 

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, o kwotę 29.000,00 zł na wypłatę diet 

dla radnych, o kwotę 59.720,57 zł na wydatki rzeczowe w Urzędzie Miasta, o kwotę 

31.822,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim 

Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli, o kwotę 2.440,00 zł na funkcjonowanie 

Ochotniczej Straży Pożarnej, o kwotę 30.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych 

kredytów, o kwotę 2.223.349,00 zł na funkcjonowanie placówek oświatowych (w tym o 

1.871.999,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz pochodne 

od wynagrodzeń), o kwotę 5.392,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 

pomocy społecznej, o kwotę 118.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, o 

kwotę 31.900,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Klubie 

Dziecięcym „Uśmiech Malucha”, o kwotę 63.510,00 zł na wydatki związane z 

gospodarką komunalną, o kwotę 1.775,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego 

"Czyste Powietrze" (w tym 1.550,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od 

wynagrodzeń), o kwotę 20.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, o kwotę 230,00 zł na wydatki związane z ochroną zabytków i o kwotę 

290.885,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji (w tym o 75.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe); plan wydatków 

majątkowych zwiększono o kwotę 20.500,00 zł na inwestycyjne zadania roczne. 



W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono 

następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 

 w 2022 roku:  

Poz. Wyszczególnienie 
Kwota 

zmiany 

Kwota po 

zmianie 

1 Dochody ogółem 2 934 893,57 87 509 379,66 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 2 914 393,57 85 457 306,66 

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych 
2 888 418,57 19 089 081,57 

1.1.4 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 

bieżące 
1 775,00 23 335 623,99 

1.1.5 pozostałe dochody bieżące 24 200,00 24 776 817,10 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 20 500,00 2 052 073,00 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 20 500,00 753 324,00 

2 Wydatki ogółem 2 934 893,57 99 785 586,48 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 2 914 393,57 84 311 245,58 

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 012 271,00 38 650 577,58 

2.1.3 wydatki na obsługę długu 30 000,00 672 000,00 

2.2 Wydatki majątkowe 20 500,00 15 474 340,90 

2.2.1 
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których 

mowa art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 
20 500,00 13 783 440,90 

10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych 

10.1 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 

226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 
1 775,00 19 940 048,69 

10.1.1 bieżące 1 775,00 6 730 888,21 

Zmianie uległy wskaźniki spłaty zobowiązań. 

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:  

1. w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe: 

 w przedsięwzięciu pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego 

Programu priorytetowego "Czyste Powietrze” zwiększono o kwotę 1.775,00 zł 

łączne nakłady finansowe do kwoty 33.500,00 zł, limit 2022 roku do kwoty 20.025,33 

zł oraz limit zobowiązań do kwoty 18.280,52 zł, w związku ze zwiększeniem planu 

wydatków na to przedsięwzięcie. 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
                                                                                     Andrzej Hubert Reder 


